
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/7science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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تعداد السكان 7-10

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
أستطیع أن أشرح معنى مصطلح السكان.
 أستطیع أن أشرح معن�ى مص�طلحي زی�ادة ع�دد الس�كان وانخف�اض

.عدد السكان.عدد السكان
أستطیع أن أصف العوامل التي تؤثر على عدد السكان.
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 وق�ّدرت األم�م . لعّلك سمعت من قبل أن أعداد البشر ت�زداد بس�رعة
م ق�د 2012األرض ف�ي ب�دایات ع�ام ل�ى ع رأّن أعداد البش المتحدة

. ملیارات نسمة زادت عن سبع
 یعتق�����د بع�����ض العلم�����اء أّن أع�����داد الس�����كان س�����وف تص�����ل إل�����ى

. م2050عشرملیارات نسمة في عام 
1010 000 000 000 (أي ملیارات.(
 ال یستطیع أح�د أن  ال یستطیع أح�د أن

یؤّك�����د م�����ا ال�����ذي 
س�����یحدث ألع�����داد 
الس��������كان عل��������ى 
 األرض ف��������������������ي

.المستقبل
عدُد السكان على األرض  كیف سنواجھ األمر عندما یزداد

ملیارات إضافیة؟ بثالثة

alm
an
ah
j.c
om
/om



 یزداد عدد السكان عندما یزداد عدد الموالید عن عدد الوفی�ات ف�ي 
. كلّ سنة

توّفر الرعایة الصحّیة الجیدة وتوّفر مصادر الغذاء والماء النظیف 
. في العدید من البلدان لھ أثُره في خفض عدد الوفّیات كلّ سنة

ثب���ات أع���داد الس���كان یج���ب أیًض���ا أن ی���نقص ع���دد  للحف���اظ عل���ى ثب���ات أع���داد الس���كان یج���ب أیًض���ا أن ی���نقص ع���دد  للحف���اظ عل���ى
.الموالید
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، )الخلفّیة الصفراء(أعداد البشر في األلفي عام األخیرین  یرتھذا الرسم البیانّي یبّین كیف تغ
.)الخلفّیة البنفسجّیة(م 2200 بحلول عام یروكیف ُیتنّبأ لھ أن یتغ
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32ص  األسئلة 
م��ا . انظ��ر إل��ى الرس��م البی��انيّ 1)

ال��������ذي ُیمكن��������ك اس��������تنتاُجھ 
الموالی�������د  بخص�������وص ع�������دد

والوفّیات في السنوات م�ا ب�ین 
؟ 1000و  1عامي 

ح أس���باًبا جعل���ت الرس���م ت���راق2)

أعداد متزایدة

معّدل  ارتفاع
الموالید

معّدل  ارتفاع
وفیاتال

معّدل نخفاض ا
الموالید

ح أس���باًبا جعل���ت الرس���م ت���راق2)
البی��انّي بھ��ذا الش��كل فیم��ا ب��ین 

.م2000و  م1500عامي 
ھناك ثالثة خطوط ُتظھ�ر حج�م 3)

الس�������كان الُمتنّب�������أ ب�������ھ ف�������ي 
ل.لذلك اقترح أسباًبا. المستقبل ل الموالید ومعدَّ تأثیُر معدَّ

الوفّیات في أعداد السكان

ةناقصأعداد مت

وفیاتال

معّدل نخفاض ا
وفیاتال

alm
an
ah
j.c
om
/om



32ص  األسئلة 

.كانا متساویین تقریًبا1)

مع�دل الموالی�د ك�ان أعل�ى م�ن مع�دل .یبین ذلك نمًوا سریًعا في تعداد الس�كان2)
وتقنی��ات الزراع��ة وت��وفر الط��ب  یك��ون ذل��ك بس��بب التق��دم ف��يق��د . الوفی��ات

.الغذاء

س���یكون علی���ھ التع���داد الس���كاني ف���ي  أح���د التنب���وء بم���ا ألن���ھ ل���یس بمق���دور3)
المس��تقبل ف��ذلك یعتم��د عل��ى ع��ّدة متغیی��رات م��ن ش��أنھا الت��أثیر عل��ى نت��ائج 
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العواملُ التي تؤّثر على تعداد الحیوانات 
 عدد الكائنات الحّیة من ن�وع ُمع�ّین(ُیمكن تعریف تعداد الكائنات على أّنھ 

.)والتي تعیش في نفس الوقت ونفس المكان
توّفر الغذاء

 ارج���ع إل���ى مخّط���ط الش���بكة الغذائّی���ة ف���ي
.18الُمحیط الجنوبّي في صفحة 

إذا. كماالحّبار واألس� لىیتغّذى البطریق ع إذا. كماالحّبار واألس� لىیتغّذى البطریق ع 
ك أو الحب����ار فل����ن ماتقلّص���ت أع����داد األس���

الغ��ذاء  ىك��لّ حیوان��ات البطری��ق عل�� تحص��ل
.الكافي

على األرجح، س�وف یم�وت ع�دد أكب�ر م�ن 
 وتل��ك الحیوان��ات الت��ي. حیوان��ات البطری��ق

س���تبقى ق���د ال تس���تطیع أن تنج���ب ص���غاًرا 
.كثیرین

الغ����ذاء اذا ل����م تحص����ل عل����ى 
لنفس�����ھا ولص�����غارھا الك�����افي 

ل الوفّیات بینھاسف .یزید معدَّ
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الحیوانات المفترسة 
 تتع����������ّرض حیوان����������ات

 البطری��ق للقت��ل بواس��طة
ت والحیت���������ان م���������االفق

. القاتلة

إذا زاد ع������������دد تل������������ك إذا زاد ع������������دد تل������������ك 
الحیوان�����ات الُمفترس�����ة، 
فس������وف یم������وت ع������دد 
أكب�����������رمن حیوان�����������ات 
البطری���ق، وس���وف تق���لّ 

.أعداُدھا

.البطاریق إلى الماء الفقمة تنتظر دخولھذه 
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المرض 
 ل ل الوفّی��ات، وأن ُتقّل��ل مع��دَّ ُیمك��ن ل��بعض األم��راض أن تزی��د مع��دَّ

.الموالید
 م، الحظ الباحثون في جنوب أفریقیا أّن بع�ض 2006فمث في عام

سبًبا لذلك، ولكنھم  لم یعرف الباحثون. البطاریق كانت تفقد ریشھا
ك��ائن ح��ي (اعتق��دوا أن الس��بب ق��د یك��ون أح��د مس��ّببات األم��راض 

. )یسّبب المرض . )یسّبب المرض
أّن الریش عاد ف�ي النھای�ة للنم�و م�ن جدی�د، إال أّن  على الرغم من

.البطاریق بدون الریش تكون عرضة للموت أكثر
 بات األم�راض ع�ادة م�ا تنتش�ر بش�كل األمراض التي تنتج عن مس�بِّ

كبی�رة؛ وذل�ك ألّن  أكبر عندما تكون مجموعة الحیوانات ذات أعداد
بات أن تنتش��ر أس��رع عن��دما تتك��ّدس  م��ن الس��ھل عل��ى ھ��ذه مس��بِّ

.الحیوانات مع بعضھا
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33ص  األسئلة 
.لإلجابة عن ھذه األسئلة 18استخدم الشبكة الغذائّیة المبّینة بصفحة 

ح كی�ف ی�ؤّثر ال�نقص ف�ي أع�داد الحّب�ار واألس�ماك عل�ى أع�داد 4) وضِّ
ح إجابتك. الفقمات .وضِّ

ح كی�ف ی�ؤّثر ال�نقص ف�ي أع�داد الحّب�ار واألس�ماك عل�ى أع�داد 5) وضِّ
ح إجابتك. )الربیان(قریدس البحر  .وضِّ ح إجابتك. )الربیان(قریدس البحر  .وضِّ

ی��ؤّثر ت��وّفر الغ��ذاء والحیوان��ات المفترس��ة واألم��راض عل��ى حج��م 6)
تعتق�د أّن�ھ ُیمك�ن لھ�ا  اكتب قائمة بثالثة عوام�ل. القُطعان الحیوانّیة

alm.أن تؤّثر على أعداد النباتات
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33ص  األسئلة 

.لن یتوفر للفقمة إال القلیل لتأكلھ، بالتالي ربما یتقلص تعدادھا4)

.سیقل عدد الحیوانات التي تفترس الربیان وبالتالي قد یزداد تعدادھا5)

.حجم الرعي للحیوانات آكلة الُعشب، وكمیة الضوء، وكمیة الماء المتاحة6)
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ملخص
 تع��داد الكائن��ات ھ��ي ك��لّ الكائن��ات م��ن ن��وع مع��ّین والت��ي تع��یش ف��ي

.نفس الوقت ونفس المكان
 تع��داد الس��كان ی��زداد ف��ي الحج��م إذا زاد ع��دد الموالی��د ع��ن ع��دد

.الوفّیات في كلّ سنة
 تعداد السكان یقلّ في الحجم إذا زاد عدد الوفّیات عن عدد الموالی�د

.في كلّ سنة.في كلّ سنة
 یمك���ن أن ی���ؤدي ال���نقص ف���ي ت���وّفر الغ���ذاء أو الزی���ادة ف���ي أع���داد

القُطع�ان  الحیوانات المفترس�ة أو كث�رة األم�راض إل�ى خف�ض حج�م
alm.الحیوانّیة
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على جزیرةتعداد السحالي 10-7تمرین 
 في ھذا التمرین، سوف تتدرب على استخدام معارفك العلمّیة، وما فھمتھ من قبل لش�رح

.علیك أن تفكر في العوامل التي تؤّثرفي تعداد كائن حّي ما.نمط ما یظھر في رسم بیانيّ 

 اثن���ان م���ن –أرب��ع س���حاٍل
–الذكور واثنتان من اإلناث 

ت��ّم وض��عھا عل��ى جزی��رة م��ا 
.لم تكن بھا سحاٍل من قبل

السحالي تتغذى على الذباب 
ليوالحش����������رات الص����������غیرة 

حا
لس

د ا
عد

والحش����������رات الص����������غیرة 
كانت ھن�اك ص�قور . األخرى

ونس����������ور عل����������ى ھ����������ذه 
الجزیرة،وھ��ي تس��تطیع أك��ل 

.السحالي
 الرسم البی�انّي ی�ب م�ا ح�دث

لتع������داد الس������حالي ط������وال 
.الخمسین عاًما التالیة

لي
حا

لس
د ا

عد
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.اشرح معنى مصطلح تعداد1) 

؟ما أقصى تعداد للسحالي على الجزیرة2)

.اقترح لماذا ازداد تعداد السحالي خالل الخمسة وثالثین عاًما األولى3)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.اقترح لماذا توّقف تعداد السحالي عن االزدیاد في آخر األمر4)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................alm
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10-7حل تمرین 

جمیع الكائن�ات داخ�ل الن�وع الواح�د الت�ي تع�یش ف�ي المك�ان نفس�ھ، والوق�ت 1)
.نفسھ

.سحلیة 2860)

ال��ذباب والحش��رات (ل��م یك��ن ھن��اك نق��ص ف��ي غ��ذائھا .ألنھ��ا تتك��اثر بس��رعة3) ال��ذباب والحش��رات (ل��م یك��ن ھن��اك نق��ص ف��ي غ��ذائھا .ألنھ��ا تتك��اثر بس��رعة3)
المفترس��ة معت��ادة عل��ى أك��ل  وربم��ا ل��م تك��ن الحیوان��ات.)الص��غیرة األخ��رى

.السحالي

ل��م تع��د كمی��ة الطع��ام الموج��ود  أنع��دد الس��حالي كبی��ر لدرج��ة أص��بح ربم��ا 4)
المفترسة، وبالتالي ازداد عدد السحالي  وربما ازداد عدد الحیوانات. فیھمتك

.التي قُتِلت وأِكلت
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